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Konserwacja ży.wności jest ważnym elementem roz-
woju cywilizacji. Obecnie, w dobie szybkiego tempa
przyrostu naturalnego, zaspokoj enie wciąż rosnących
potrzeb w zakresie ż}rvienia wymagaciągłego uspraw-
niania juz istniejących metod konserwacji i poszuki-
wani a nowych, lep szych te chno l o gi i o gr aniczaj ący ch
straty zywności.

J edną ze skutecznych metod utrwalania produktów
spożywczych jest poddanie ich promieniowaniu joni-
zującemu. Już w 1905 r., 10 lat po odkryciu przez
Róntgena promieniowania X, w brytyjskim patencie
ploponowano poddanie żywności promieniowaniu j o-
nizującemu radu w celu poprawy jej stanu higienicz-
nego (34). Jednakże pierwsze próby przemysłowego
wykorzystania napromieniania nie powiodły się z po-
wodu braku odpowiedniej ilości radu oraz małej mocy
dostępnych w tym czasie vządzei wytwarzających
promienie X. Po drugiej wojnie światowej prace te
kontynuowano w ramach plogramu badawczego pod
hasłem,,Atoms for Peace". Utrwalanie radiacyjne, jak
chyba żadna inna metoda konsęrwacji żywnoścl) zo-
stało objęte olbrzymim zakresem badań nadjego wpły-
wem na zdrowie człowieka. Rozpoczęte we wczesnych
latach sześódziesiątych prace konsultacyjne, prowadzo-
ne pod egidąFAO, IAEA i WHO na temat toksykolo-
gic zny ch, o dżyw c zy ch i mikrob i o l o gi c znych a sp ektów
napromi en iania żyw no ś ci, dopro w adziły do o gło sz e -
nia raportu, w którym orzeczono, ze uttwalanie radia-
cyjne żywności dawkądo 10 kGy nie przedstawia ry-

zyka toksykologicznego ani mikrobiologiczne go oraz
nie zmniejsza jejwafi.ości odzywczej (3).

W celu uttwalania żywności można wykorzystywac:
a) promieniowanie gamma kobaltu-60 Iub cezu-I37,
b) szybkie elektrony o energii do 10 MeV, c) promie-
nie X o energii do 5 MeV. Najczęściej stosowane są
dwa pierw sze źrodła promieniowania j onizuj ącego,
przy czym zwykle wykorzystuje się radionuklid ko-
baltu,

Napromienianie mięsa ijego przetworów oraz In-
nych aĘkułów żyłvno ś ciowych p ocho dze n ia zw ier zę-
cego ma na celu eliminację lub znaczne ograniczenie
i l o ś c i organizmów chorob otwó r czy ch i s apro fi tyc zny ch
oraz przedłużenie okresu przydatności do spożycia,
Moze być wykorzystywane takżę do wytwarzaniabar-
dzo trwaĘch, sterylnych produktów dla woj ska i astro-
nautów oraz dla pacjentów, u których występująupo-
śledzenia w funkcj onowaniu układu odpornościowe-
go. Zywność konserwowana w ten sposób oferowana
jest również w handlu (29).

Podstawowym wymogiem dotyczącym żywności
poddanej napromienianiu jest jej obowiązkowe ozna-
kowanie (znak graflczny: tzw. radlra (ryc. 1), napis:
uttwalono radiacyjnie). W Polsce wg Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia
15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spo-
żywczych, uzywek i substancji dodatkowych dozwo-
lonych, przeznaczonych do obrotu, żywność napromie-
niona musi posiadać napis ,,utrwalono radiacyjnie" (1).
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Ryc. 1. Radura

Weryfikacj ę prawidłowości procesu technologicz-
nęgo oIaz oznakowań zywności napromieniowanej
mogą przeprowadzac jedynie laboratoria, które dys-
ponuj ą odpowiednimi metodami identyfikacj i utrwa-
lania radiacyjnego. Istnienie takich metod wymuszo-
ne jest takżeprzez coIaz częstsze przemysłowe stoso-
w ani e napromi en tanta, zw iększaj ący s i ę mi ę dzyn aro -
dowy handel żywnością oraz odmienne w różnych
państwach przepisy regulujące stosowanie tej techno-
logii. NiesteĘ jak doĘchczas nie opracowano uniwer-
salnej metody, którąby możnazastosować do wszyst-
kich produktów Ęwno ś ciowych pochodzenia zw ier zę-
cego. Niektore z nich mogą być używane zamiennie
inne zaś jako rnetody z wyboru przy określonym środ-
ku spozyr,v czym. Pomimo tych ograni czeń połączenie
prostych i tanich metod przesiewowych oraz skompli-
kowanych i kosztownych metod rozstrzygających
umożliwia pewne potwierdzenie lub wykluczenie sto-
sowania utrwalania radiacyjnego żywności.

Spektroskopia rezonansu spinu elekhonowego (E SR:
electron spin resonance, EPR: electron paramagnetic
resonance) wykorzystywana jest do wykrywania nie-
sparowanych elektronów w reakĘwnych indyrviduach
(wolne rodniki) lub centrów paramagnetycznych.
Wolne rodniki, powstające w żywności pod wpływem
napromieniowania, zwykle szybko zanikaj ąi nie mo gą
zostać zidentyfikowane, uwięzione j ednak w kry stalicz-
nych strukturach o małej zawartości wody (np. kości)
sątrwałe i mogąbyc wykrywane przy użyciu ESR.

Badany materiał poddaje się działaniu mikrofal o
stałej czę stotliwo ś c i. Równo c ze ś nie przykładane j e st
pole magnetyczne o zmiennej sile. Elektrony przecho-
dząwówczas z niższego na wyższy poziom energe-
tyczny, absorbując przy tym energię pochodzącą z
mikrofal. Wielkość absorpcji jest proporcjonalna do
stęzenia wolnych rodników, aksztńtlinii spektralnych
j est charakt ery sty czny dla r o dzaju ro dnika (3 4).

Zaletątej metody jestto, że nie wymaga destrukcji
analtzowanego materiałl, a co za Ęm idzie pomiary
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Ryc. 2. Spektra ESR uzyskane przy analizie próbek kości
kurzych i wołowych: la - napromienione kości kurze, lb -
próba kontrolna, 2a - napromienione kości wołowe, 2b - próba
kontrolna (za zgodąD. L. Haire)

mogą być wielokrotnie powtarzane, co więcej wyniki
oznaczei mogąbyć porównywane przez różne labo-
ratoria. Ponadto badanie wykonyrvane jest bardzo szyb-
ko, a do o znaczeń p otr zebna je st niewielka mas a prób -
ki. Wadą jest jednakże wysoki koszt wykorzystywa-
ne1 aparatury.

Najczęściej technikę ESR stosuje się do identyfika-
cj i utrwalania radiacyj ne go pro dukt ów zaw ier ających
kości. Dotychczas identyfikowano napromienione:
wieprzowinę, cielęcinę, wołowinę, drób (gęsi, kaczki,
indyki, kurczaki) oraz żabie udka (6, J , 71-13, 19, żI,
23, 24, 26, 3I, 37, 38,45). Metodę tę wykorzystuje się
równi eż do r ozp oznani a utrwal anta r adiacyj ne go ryb,
małży i skorupiaków (8, 11, 13, 20,22,23,25,2J,3I,
37 , 46, 47). Gray i Stevenson analizowali przy jej uży-
ciu mechanicznie odkostnione mięso indyków (17).

Sygnał otr zymyw any w analizie napromienionych
prób jest interpretowany jako pochodzący od rodni-
ków CO, i CO, 3 w kryształach hydroksyapatytu
kości 114, 28. 31). Spektrum uzyskiwane w analizie
skorupiaków pochodzi głównie od rodników zawar-
tych w chitynie §-acetyl glukozamina), strukturalnym
polisacharydzie, który j est podstawowym składnikiem
ich kutykuli (8, 15). Przykładow e zapisy sygnału ESR
przedstawiono na ryc.2.

Badano oddziaŁywanie wielu czynników na otrzy-
mywany zapis ESR. Określono wpływ sposobu przy-
gotowania materiału do pomiarów. Najbardziej inten-
sywny sygnał otrzymywano wówczas, gdy próbki
przed badaniem suszono w niskiej temperaturze ina-
stępnie rozdrabniano. Było to,przynajmniej w części,
wynikiem większej zawartości suchej masy w porów-
naniu do próbek, które suszono powietrzem. Efekt ów
obsetwowano zarówno w odniesieniu do drobiu, jak i
skorupiaków (39, 42). Znaczne różnice w intensyw-
ności sygnafu notowano także w przypadku, gdy sko-
rupiaki suszono przed lub po napromienianiu. Cha-
rakterystyka zapisów była wówczas zbliżona, jednak-
że intensywnośó sygnału ESR w pierwszymprzypad-



ku była nawet dziesięciokrotnie większa niż w dru-
gim. Przyjmuje się, ze jest to skutkiem pochłaniania
mikro fal pr zez w o dę zaw artąw badanym ma teriale (2 5,
2]).

Gray i wsp. obserwowali wzrost intensywności sy-
gnału ESR wraz z wiekiem kurcząt,przypisując to zja-
wisko zwtększającemu się w ciągu życta ptaków
współczynnikowi ukrystalizowania kości ( 1 6). Proce-
sem tym można równiez thlmaczyć różnice w nasile-
niu sygnału w różnych rodzajach kości (kość udowa,
kość piszczelowa, żebra, mostek) (18).

Sygnał pochodzący z napromienionych kości może
być wyhywany ptzez przynajmniej 1 do 2 lat (T, 3 r).
W kościach kurcząt jest on stabilny przez długi okres
czasu (6, 11). Nie obserwowano istotnych zmianprzy
przechowywaniu próbek kości ptaków napromienio-
nych dawką 5 kGy pTzęz 128 dni w zakresie tempera-
tur od -20 do +20"C,jedynie w temperaturzę ł2O"C
notowano tendencję do zmniejszania się siły sygnału
po 56 dniach (18). W innych badaniach nie stwierdzo-
no zmianw stężeniu rodników po 10 miesiącach skła-
dowania wtemperaturzę -20oC (10), brak (10) lub nie-
znaczne obnizenie (39)przy przechowywaniu w tem-
perairze -|5"C oraz brak zmtan przy analizowaniu
sproszkowanych kości 5 miesięcy po napromienianiu
dawką 10 kGy lub niewielki, lecz istotny spadek po
utrwaleniu dawką3 kGy (24).Badania nad wpływem
temperatury i czasu przechowywania wykazaŁy, że
napromienione homary można identyfikować podczas
całego okresu przydatności do spożycia zarówno w
stanie schłodzonyT,,jak i z,amrożonym W wyizolo-
wanej i wysuszonej kutykuli sygnał ESR był wykry-
wany dostatecznie długo nawet w temperaturze oto-
częnla (42, 43). Ogólnie można stwierdzić, żę w nt-
skiej temperatutze składowania wolniej następuje za-
nik wolnych rodników, a w zws,ązku z tym wydłuża
się okres, w którym można wykryć fakt stosowania
radiacyj ne go utr-walania skorupiaków. Mni ej stabi lny
sygnał ottzymano, gdy analizowano rózne gatunki kre-
wetek przechowywanych przez 3 tygodnie w tempe-
raturzę +1oc, zwłaszczaprzy niskich dawkach napro-
mieniania (a6). Niekiedy jednak stabilniejszy był sy-
gnał pocho dzący od skorupiaków napromienionych
niższy mt dawkami (a 3 ). Naj większy spadek intensyw-
ności zapisu ESR obserwowano w ciągu pierwszych
7 dni przechowywania (9, 42). Morehouse i Desro-
siers notowali stabilność sygnału przechowując w tem-
peratwze -20'C krewetki napromienione dawką4 kGy
przęz kilka miesięcy. Takze w badaniach, w których
przedmiotem doświadczeńbyły ryby stwierdzano sta-
bilność sygnału ESR (9, 45).

Wykazano tównież wpływ rodzaju analizowanego
elementu szkieletu lub kutykuli, coprzypisuje się róz-
nemu ukrystalizowaniu p oszczegóInych składników.
N aj s i lni ej s zy sy gnał otr zy mano p o dc z a s analtzow ania
kręgów ryb (a5) oraz szczypiec homarów (9, 46). Nie
s twi erdz ono natomi as t znac ząc e go o ddziaŁyw ani a p łc i
ani wielkości (wieku) homarów pomimo tego, że zwie-

rzętate rosnąc budująnowy pancęrz w procesie linie-
nia, a moment ten wiąże się zapewne z głębokimi
zmianami strukturalnymi i b io chemicznymi kutykuli,
częstośc zaś tego zjawiska zmniejsza się wraz z wie-
kiem (48). Ponadto rodzaj badanego elementu ryb lub
skorupiaków, gatunek, a nawet miejsce pochodzenia
zwierząt tego samego gatunku wpływały na obraz ja-
kościowy sygnału ESR (9, 13, 15,22,25,2J,30,3I,
42, 45,46). Różne spektra uzyskiwane w badaniach
nad organi zmaml wodnymi są najprawdopodobniej
w y r azem znac znę go zr o żnic ow ani a b i o 1 o gi c zne go ni e -
kiedy o dle głych grup system aty czny ch w p orównaniu
z ssakami czy ptakami (34).

Najmniej sza dawka, którąudało się zidentyfikować,
wynosiła 50 Gy (24), Jest onaznacznieniższaodruty-
nowo stosowanych w procesie utrwalania radiacyjne-
go produktów pochodzenia zw|ęrzęcęgo. Zwykle
otr zy myw ano dla ko ś c i lini ow ą zależno śc pomię dzy
intensywnością sygnału a zastosowaną dawką (6, 76,
23,24,39). Zależność taka pozwala ocenić, czy żyw-
ność utrwalono dawką zgodnąz obowiązuj ącyml ptzę-
pisami. Podobne rezultaty uzyskano także dla skoru-
piaków (9,25, 42).

Użycie innych procesów technologicznych może
mieć wpływ na obraz sygnaŁu ESR. Kiedy badany
materiał poddawano obróbce termicznej przed napro-
mienianiem, wzrastało stęzenie wolnych rodników ( 1 0,
24, 40,44). Sugeruje się, ze zmnielsza się wówczas
zawartość wody, w wyniku częgo rodniki w mniejszym
stopniu reagują z jej cząsteczkami, łatwiej natomiast
unieruchamiane są w sieci krystalicznej kości (4). Z
drugiej strony, efekt ten jest przypisywany zmianom
w ich ukrystalizowaniu (I 0, 24) . Podobne zmiany mo gą
zachodzic również w kutykuli skorupiaków (Ą.

Podczas napromieniania produktów w stanie zamlo-
żonym osłabiony jest ruch wolnych rodników Sygnał
otrzymywany w czasie anallzy mrożonych tuszek kur-
cząt był mniej intensywny w porównaniu z uzyska-
nym w badaniu prób kurcząt po utrwaleniu w stanie
schłodzonym tą samą dawką (10, 40), Nie zanotowa-
no natomiast istotnego wpĘrvu temperatury w jakiej
stosowano napromienianie w odniesieniu do homarów
(44).

W celu oceny przydatności techniki ESR w rutyno-
wym postępowaniu przy identyfikacji żyrvności utrwa-
lonej radiacyjnie przeprowadzono szereg testów mię-
dzylab or atoryj nych. W wi ęks z o ś c i przyp adków prób -
ki były rozpoznawane prawidłowo, nawet gdy stoso-
wano dawki o wiele niższe od zwykle używanych (5,
32,33,35,36), W odniesieniu do ryb i skorupiaków
otrzymywane wyniki były jednak niekiedy rozbiężne
(32,33, 4I),

Jak dotychczas metoda ESR okazała się być najbar-
dziej przydatną w identyfikacji żywności zawierają-
cej kości, co znalazło potwierdzenie w opublikowa-
niu oficjalnej normy obowiązującej w krajach Unii
Europejskiej (2). Wciąz jednak wymaga dalszych ba-
dań w przypadku analtzy ryb i skorupiaków, aby mo-



gła umozliwió pewne rozpoznanie radiacyjnego utrwa-
lania tego typu produktów.
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